
 

 

 
 

HOTĂRÂREA Nr. ____ 
din ____________________  2020 

 
privind: încetarea dreptului de administrare al Şcolii Gimnaziale Speciale 
„Constantin  Pufan” Galaţi asupra unei părți din imobilul situat în municipiul Galaţi, 
str.1 Decembrie 1918 nr. 25, imobil aflat în domeniul public al judeţului Galaţi   
Iniţiatori : Costel Fotea – Președintele Consiliului Județean Galați  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului 13.007/11.12.2020  
 

Consiliul Judeţean Galaţi; 
Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului; 
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate 

al Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere raportul de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 4 pentru asistenţă 

şi protecţie socială, învățământ, sănătate, cultură, activităţi ştiinţifice, sportive şi de agrement, 
si nr. 6 de analiză privind administrarea şi gestionarea patrimoniului, investiţii, lucrări publice şi 
de refacere a monumentelor istorice şi de arhitectură ale Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Galați nr. 
865/9.12.2020 – art. 3 poz. 7 și 8; 

Având în vedere adresa nr.5831.10.12.2020 a Școlii Gimnaziale Speciale 
„Constantin Pufan” Galaţi, înregistrată la Consiliul Județean Galați cu nr.13007.10.12.2020; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. c) și d) și alin. (5) lit. b), c) și h) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 

În temeiul dispoziţiilor art. 182 alin. (1) şi ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. (1) Se aprobă încetarea dreptului de administrare al Școlii Gimnaziale Speciale 
„Constantin Pufan” Galaţi asupra unei părți din imobilul situat în municipiul Galaţi, str. 1 
Decembrie 1918 nr. 25, imobil aflat în domeniul public al judeţului Galaţi. 
 

(2) Se aprobă preluarea în administrarea Consiliului Județean Galați a părții de imobil 
prevăzută la alin. (1) în vederea folosirii acestui spațiu în Campania Națională de  vaccinare 
anti Covid -19. 

(3) Date tehnice: adresa  str.  1 Decembrie 1918. nr. 25  
      Cantină – etaj 1 - suprafață 1.170,95 m.p. și scările de acces. 
Art.2. Predarea-preluarea părții din imobilul prevăzută în această hotărâre se va face 

pe bază de proces verbal, în termen de 15 de zile de la data aprobării prezentei hotărâri. 
Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica Școlii Gimnaziale Speciale „Constantin Pufan” 

Galaţi. 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

 
Director executiv,  

Constantin CRISTEA 
 

                                                               Nedelcu Costel / 10.12.2020 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul General al Judeţului, 

Ionel Coca 
 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

Nr. 13.007din 11.12 .2020 

 

REFERAT DE APROBARE 

 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind încetarea dreptului de 

administrare al Şcolii Gimnaziale Speciale „Constantin  Pufan” Galaţi asupra unei părți din 
imobilul situat în municipiul Galaţi, str.1 Decembrie 1918 nr 25, imobil aflat în domeniul public 

al judeţului Galaţi 
 
 
 
 

Urmare a Hotărârii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Galați nr. 865 din 9/12/2020, 

se propune încetarea  dreptului  de  administrare  al  Şcolii Gimnaziale Speciale „Constantin  Pufan” 

Galaţi asupra unei părți din imobilul situat în municipiulGalaţi, str.1 Decembrie 1918 nr 25, imobil 

aflat în domeniul public al judeţului Galaţi, etaj cantină și căi de acces și folosirea în vederea 

vaccinării cetățenilor din județul Galați în Campania Națională de  vaccinare anti Covid -19. 

Faţă de cele menţionate, solicităm raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 4 pentru 

asistență şi protecţie socială, învățământ, sănătate, cultură, activități ştiinţifice, sportive şi de 

agrement şi al Comisiei de specialitate nr. 6 de analiză privind administrarea şi gestionarea 

patrimoniului, investiţii, lucrări publice şi de refacere a monumentelor istorice şi de arhitectură, 

precum şi supunerea spre aprobare de către Consiliul Judeţean Galaţi a proiectului de hotărâre 

anexat. 

 

 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 
Costel FOTEA 

 
 
 
 
 
                                                                                                                                        

                                                                                                                                         Director executiv, 
                                                                                                                                        Constantin Cristea 
 
 
 
 
Nedelcu Costel/10.12.2020/1 ex. 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 13.007/11.12.2020 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

 

   la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind încetarea dreptului de 
administrare al Şcolii Gimnaziale Speciale „Constantin  Pufan” Galaţi asupra unei părți din 

imobilul situat în municipiul Galaţi, str.1 Decembrie 1918 nr 25, imobil aflat în domeniul public 
al judeţului Galaţi 

 
 

Prin referatul de aprobare, iniţiatorul – Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, domnul 
Costel FOTEA, propune spre adoptare proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi 
privind încetarea dreptului de administrare al Şcolii Gimnaziale Speciale „Constantin  Pufan” 
Galaţi asupra unei părți din imobilul situat în municipiul Galaţi, str.1 Decembrie 1918 nr 25, 
imobil aflat în domeniul public al judeţului Galaţi. 

Este necesară administrarea unui spațiu (etajul 1 al cantinei) pentru  buna desfășurare a 
activităților de vaccinare a cetățenilor din județul Galați în Campania Națională de vaccinare 
anti Covid-19. 

În conformitate cu prevederile art. 173 alin. (1) lit. c), d) și h) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 
„Consiliul judeţean îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii: c) atribuţii privind 
administrarea domeniului public şi privat al judeţului, d) atribuţii privind gestionarea serviciilor 
publice de interes judeţean” și alin (5) lit. b), c) și h)   

b) serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor 
vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială; 

c) sănătatea; 
h) situaţiile de urgenţă. 
În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, autoritatea deliberativă, în speţă Consiliul Judeţean 

Galaţi, „adoptă hotărâri cu majoritate calificată, absolută sau simplă, după caz”. [art. 182 alin. 
(1)].  

  În concluzie, proiectul de hotărâre astfel iniţiat îndeplineşte condiţiile de legalitate. 
 

 
 
Director executiv, 

Cristea Constantin 
 
 
 

Director executiv, 
Angheluţă Laura–Delia 

Direcţia Arhitect şef, 
_____________ 

Director executiv, 
Epure Camelia 

Director executiv, 
Stoica George 

Director executiv, 
Săndulache Elena 

Serviciul contencios şi  
probleme juridice, 

Nedelcu Georgeta–Alina 

 
 
 
  
 
 
                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                         Director executiv: Constantin Cristea 
 

Nedelcu Costel/1 ex/ 10.12.2020 


